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บทคัดย่อ    

การส ารวจเกษตรกรผู้ปลูกหมากเม่าบริเวณเทือกเขาภูพานจัดท าแบบสอบถามเพ่ือจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร
ผู้ปลูกหมากเม่าพร้อมทั้งคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายและจัดท าบัญชีรายชื่อเกษตรกรโดยรวบรวมจากแบบส ารวจและ
จากสมาชิกชมรมผู้ปลูกมะเม่าในจังหวัดสกลนคร โดยสุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมะเม่าจ านวน 60 ราย อายุต้นมะ
เม่าอยู่ระหว่าง 5-15 ปี ผลผลิตออกในช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม จากผลรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ
ของมะเม่า พบว่าการเรียกชื่อสายต้นมะเม่าเรียกตามที่อยู่อาศัยและสภาพพ้ืนที่ของเกษตรกรนิยมปลูกเป็นหลัก 
เช่น พันธุ์ฟ้าประทาน ค าไหล วังขุมปูน ภูโซง ดงหลวง เพชรหนองแซง ภูพานทอง สร้างค้อ 1 สร้างค้อ 2 ลมพัด 
แสนโฮม มหาชนก และพันธุ์พ้ืนเมือง เป็นต้น ซึ่งสามารถจัดกลุ่มหลักๆโดยแบ่งออกตามลักษณะทางกายภาพใบที่
มีลักษณะต่างกัน ได้ 2 กลุ่ม คือ ใบแหลมยาวประกอบด้วย 10 สายต้นและใบกว้างมนประกอบด้วย 7 สายต้น  
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ค าน า                                  

มะเม่า หรือ เม่าหรือหมากเม่า (Mamao, Mao) (Antidesma spp.) เป็นไม้ผลท้องถิ่น ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในจังหวัดสกลนคร มีพ้ืนที่ปลูกบนเทือกเขาภูพานประมาณ 5,000 ไร่ ส่วนใหญ่พบ
มะเม่า 3 ชนิด คือ มะเม่าไข่ปลา (A. ghaesembilla) มะเม่าขี้ตาควายหรือมะเม่าสร้อย (A. acidum Retz.) และ
มะเม่าหลวง (A. thwaitesianum Muell Arg.) (วินัยและกาญจนา, 2547) ปัจจุบันพบการปลูกมะเม่าหลวงเป็น
การค้าที่อ าเภอภูพาน วาริชภูมิ และกุดบาก กลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปมะเม่าในจังหวัดสกลนครมีความต้องการมะเม่า
เพ่ือใช้ในการแปรรูปเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะโรงงานดอยค า และกลุ่มสหกรณ์แปรรูปมะเม่าจ านวน 9 กลุ่ม มูลค่า
ของการแปรรูปมะเม่าปี 2551 ประมาณ 18.7 ล้านบาท มะเม่าที่นิยมน าผลสุกมาบริโภค โดยเฉพาะมะเม่าหลวง
และใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ เช่น น้ ามะเม่าพร้อมดื่ม น้ ามะเม่าชนิดเข้มข้น แยม มะเม่ากวน และไวน์มะ
เม่า น้ าเม่าสกัดเข้มข้น 100% มีสารอาหาร วิตามินหลายชนิด ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายรวมทั้งมีสารต้านอนุมูล
อิ ส ร ะ ที่ ส า คั ญ ไว น์ ห ม า ก เม่ า มี ส า ร ต้ า น อ นุ มู ล อิ ส ร ะ ซึ่ ง ช่ ว ย ป้ อ ง กั น ก า ร เกิ ด โ ร ค ม ะ เร็ ง
(http://www.mediathai.net/module/newsdesk/)  นอกจากนี้ ยังพบว่ามีสารอาหารที่ จ าเป็นต่อความ
ต้องการของมนุษย์หลายชนิด เช่น แคลเซียม เหล็ก สังกะสี และวิตามิน B1 B2 และวิตามิน E นอกจากนี้แล้วยังมี
กรดอะมิโนที่จ าเป็นต่อร่างกายที่มนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์ได้ถึง 18 ชนิด จากกรดอะมิโนที่จ าเป็นต่อร่างกาย
ทั้งหมด 20 ชนิด (วินัย และกาญจนา, 2547) เกษตรกรเริ่มปลูกมะเม่าเพ่ิมขึ้นและมีความหลากหลายทางด้านพันธุ์
การเรียกชื่อตามสถานที่หรือเจ้าของเดิมที่เป็นสายต้นพันธุ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนครได้ศึกษาข้อมูล
ชมรมเกษตรกรผู้ปลูกมะเม่าบริเวณเทือกเขาภูพาน พร้อมทั้งคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายและจัดท าบัญชีรายชื่อ
เกษตรกร โดยสุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมะเม่าแบบจ าเพาะเจาะจงจ านวน 60 ราย ได้แก่ เกษตรกร อ าเภอภู
พาน อ าเภอวาริชภูมิ อ าเภอกุดบาก อ าเภอนิคมน้ าอูน โดยเน้นเกษตรกรที่ปลูกมะเม่าตั้งแต่ 1 ไร่ ขึ้นไปและปลูก
ในบริเวณอ าเภอดังกล่าวซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดของมะเม่า บริเวณเทือกเขาภูพาน จังหวัดสกลนคร 

 
วิธีด าเนินการ                          

อุปกรณ์และวิธีการ  
แบบสัมภาษณ์ 
ผลผลิตมะเม่า 
เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้วัดคุณภาพ 
เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ดิน  

http://www.mediathai.net/module/newsdesk/
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เครื่องมือวัดพิกัดพ้ืนที่ (GPS) 
โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Arc view  
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
แผนที่มาตราส่วน1:50,000 
แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดสกลนคร ของกรมพัฒนาที่ดิน  
โปรแกรมประยุกต์ในการสร้าง ออกแบบ และประมวลผลเลือกใช้ Microsoft Access 2007  

ขั้นตอนการด าเนินงาน  
1. ส ารวจแหล่งปลูกมะเม่าในเขตเทือกเขาภูพาน จังหวัดสกลนคร และใกล้เคียง 
2. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการส ารวจของมะเม่าในพ้ืนที่ต่างๆ 
3. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจและสัมภาษณ์  

เวลาและสถานที่  
ระยะเวลาที่ด าเนินการ ระยะเวลาเริ่มต้น 2557 สิ้นสุด 2558 รวม 2 ปี  

สถานที่ แปลงเกษตรกรผู้ปลูกหมากเม่าบริเวณแนวเทือกเขาภูพานจังหวัดสกลนคร อ าเภอภูพาน      อ าเภอกุด

บาก อ าเภอวาริชภูมิ อ าเภอ นิคมน้ าอูน รวม 60 ราย (60แปลง) 

   
ผลการทดลองและวิจารณ์   

 

รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการส ารวจของเม่าหลวง (A. thwaitesianum Muell Arg.) มะเม่าที่นิยมน าผล
สุกมาบริโภค และน ามาใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ คือมะเม่าหลวง โดยบันทึกลักษณะทางกายภาพและ
คุณภาพผลมะเม่า ตามแบบบันทึก เช่น ความกว้างใบ ความยาวใบ ความยาวช่อผล จ านวนผลต่อช่อ น้ าหนักผล 
สัดส่วนการสุกช่อผล ปริมาณน้ าคั้น ปริมาณกรด และความหวาน เป็นต้น ซึ่งแบ่งออกได้ตามที่อยู่อาศัยและสภาพ
พ้ืนที่ของเกษตรกรนิยมปลูกเป็นหลัก ได้แก่ พันธุ์ฟ้าประทาน ค าไหล วังขุมปูน ภูโซง ดงหลวง เพชรหนองแซง ภู
พานทอง สร้างค้อ 1 สร้างค้อ 2 ลมพัด แสนโฮม และมหาชนก เป็นต้น ตามล าดับเละยังมีพันธุ์พ้ืนเมืองที่ปลูกมาก
ในแถบอ าเภอกุดบากซึ่งมีลักษณะคล้ายกันในแถบเทือกเขาภูพาน 6 สายต้น  ดังตารางที่ 3 ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าว
เป็นข้อมูลด้านกายภาพและลักษณะเด่นแต่ละสายพันธุ์และคุณภาพมะเม่าเบื้องต้นจากเกษตรกร โดยสุ่มตัวอย่าง
แบบจ าเพาะเจาะจงชนิดพันธุ์ที่นิยมปลูกโดยเน้นเกษตรกรที่ปลูกมะเม่าในเทือกเขาภูพาน ในอ าเภอภูพานอ าเภอ
วาริชภูมิ อ าเภอกุดบาก และอ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร ลักษณะเด่นของมะเม่าท่ีสุ่มตัวอย่างแต่ละสายต้น  
 

โดยแบ่งออกตามลักษณะใบซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ ลักษณะใบแหลมยาวและใบกว้างมน พบว่ามะเม่า
ลักษณะใบแหลมยาวทั้งหมด 10 สายต้น ประกอบด้วย ฟ้าประทาน ลักษณะเด่นคือ ผลมีขนาดใหญ่เกือบเท่าผล
มะเขือพวง มีรสฝาด มีกลิ่นหอม สีของเนื้อผลเป็นสีม่วงเข้ม ค่าเฉลี่ยผลผลิตเท่ากัน 4,202 กิโลกรัมต่อไร่ สัดส่วน
การสุกช่อผล 58.75 เปอร์เซ็นต์ ความหวาน18 องศาบริกซ์ ปริมาณน้ าคั้น 320 มิลลิลิตร  
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สร้างค้อ 1 ลักษณะเด่นคือ สุกพร้อมกัน ขั้วผลเหนียวมาก สามารถจับช่อผลที่สุกเขย่าโดยที่ผลไม่หลุด
หล่น เนื้อผลหนาแน่น มีรสหวานฝาดเหมาะส าหรับผลิตไวน์ ค่าเฉลี่ยผลผลิตเท่ากับผลผลิต 2,664  กิโลกรัมต่อไร่ 
สัดส่วนการสุกช่อผล 95.65 เปอร์เซ็นต ์ความหวาน 22 องศาบริกซ์ ปริมาณน้ าคั้น 255 มิลลิลิตร        

สร้างค้อ 2 ลักษณะเด่นคือ ผลกลมใหญ่ สุกด าพร้อมกันทั้งช่อ มีรสหวาน ค่าเฉลี่ยผลผลิตเท่ากับ 2,232  
กิโลกรัมต่อไร่ สัดส่วนการสุกช่อผล 56.68 เปอร์เซ็นต ์ ความหวาน16  องศาบริกซ์ ปริมาณน้ าคั้น244  มิลลิลิตร 

ดงหลวง ลักษณะเด่นคือ ผลกลมใหญ่ สุกด า มีรสหวานฉ่ าเหมาะส าหรับขายผลสด ค่าเฉลี่ยผลผลิต
เท่ากับ 1,280   กิโลกรัมต่อไร่ สัดส่วนการสุกช่อผล  54.54   เปอร์เซ็นต์ ความหวาน 15 องศาบริกซ์ ปริมาณน้ า
คั้น 129  มิลลิลิตร 

วังขุมปูน ลักษณะเด่นคือ ผลขนาดกลางผลถี่ มีรสชาติหวาน สุกพร้อมกัน ขั้วผลเหนียว ค่าเฉลี่ยผลผลิต
เท่ากับ 2,112 กิโลกรัมต่อไร่ สัดส่วนการสุกช่อผล 45.26 เปอร์เซ็นต์ ความหวาน 15 องศาบริกซ์ ปริมาณน้ าคั้น 
243 มิลลิลิตร 

ภูโซง ลักษณะเด่นคือ ผลขนาดกลางผลถี่ มีรสชาติหวาน สุกพร้อมกัน เหมาะส าหรับท าน้ าผลไม้เข้มข้น
และไวน์ชั้นดีค่าเฉลี่ยผลผลิตเท่ากับ 2,145 กิโลกรัมต่อไร่ สัดส่วนการสุกช่อผล 81.78 เปอร์เซ็นต์ ความหวาน19 
องศาบริกซ์ ปริมาณน้ าคั้น 250  มิลลิลิตร 

แสนโฮม ลักษณะเด่นคือ ผลกลมก้นบุ๋ม สุกด าม่วงทั้งช่อ มีรสหวานฉ่ าเหมาะส าหรับขายผลสดและแปรรูป
น้ าผลไม้ ค่าเฉลี่ยผลผลิตเท่ากับ 2,601 กิโลกรัมต่อไร่ สัดส่วนการสุกช่อผล 35.97 เปอร์เซ็นต์ ความหวาน 15 
องศาบริกซ์ ปริมาณน้ าคั้น329 มิลลิลิตร 

ลมพัด ลักษณะเด่นคือ ใบใหญ่มีข้อห่าง ขนาดกลางผลถี่รสฝาดหวานเหมาะส าหรับ  ผลิตไวน์ ค่าเฉลี่ย
ผลผลิตเท่ากับ  2,607 กิโลกรัมต่อไร่ สัดส่วนการสุกช่อผล 50.78    เปอร์เซ็นต์ ความหวาน 20 องศาบริกซ์ 
ปริมาณน้ าคั้น 260 มิลลิลิตร 

  พ้ืนเมืองพรมลิน ลักษณะเด่น ผลด าทั้งช่อ ขั้วผลสั้นแน่น ลูกเล็ก ช่อผลขนาดปานกลาง สุกพร้อมกัน
เหมาะส าหรับแปรรูปน้ าผลไม้ ค่าเฉลี่ยผลผลิตเท่ากับ 1,251 กิโลกรัมต่อไร่ สัดส่วนการสุกช่อผล 95.38 
เปอร์เซ็นต ์ความหวาน19  องศาบริกซ์ ปริมาณน้ าคั้น 262 มิลลิลิตร 

พ้ืนเมืองธวัชชัย ลักษณะเด่น ผลรูปไข่ ก้นแหลม ลูกเล็ก สุกไม่พร้อม เหมาะส าหรับแปรรูปน้ าผลไม้ 
ค่าเฉลี่ยผลผลิตเท่ากับ 1,761 กิโลกรัมต่อไร่ สัดส่วนการสุกช่อผล 39.01 เปอร์เซ็นต์ ความหวาน 18 องศาบริกซ์ 
ปริมาณน้ าคั้น 162 มิลลิลิตร 

 
ลักษณะที่ 2 พบว่า มะเม่าที่มีลักษณะใบกว้างมน ทั้งหมด  7 สายต้น ประกอบด้วยมหาชนก ลักษณะเด่น

คือ ผลขนาดกลางผลถี่ ขั้วผลเหนียว มีรสชาติหวานเปรี้ยว ก้านช่อเหนียว ต้นเตี้ยมีทรงพุ่มดี ค่าเฉลี่ยผลผลิตเท่ากับ 
2,775 กิโลกรัมต่อไร่ สัดส่วนการสุกช่อผล 46.57 เปอร์เซ็นต์ ความหวาน 18 องศาบริกซ์ ปริมาณน้ าคั้น 306 
มิลลิลิตร 
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ค าไหล ลักษณะเด่นคือ ผลสั้นเหนียวไม่หล่นง่าย ผลสุกเป็นสีม่วงด าคล้ า รสหวานฝาด เมื่อน ามาปั่นเป็นน้ า
ผลไม้แล้วให้สีม่วงดีมากจึงเหมาะที่จะปลูกท าไวน์และน้ าผลไม้ ค่าเฉลี่ยผลผลิตเท่ากับ 2,563 กิโลกรัมต่อไร่ สัดส่วน
การสุกช่อผล  61.96 เปอร์เซ็นต์ ความหวาน 18 องศา บริกซ์ ปริมาณน้ าคั้น 356 มิลลิลิตร 

เพชรหนองแซง ลักษณะเด่นคือ ใบใหญ่มีข้อห่าง ขนาดกลางผลถี่รสฝาดหวานเหมาะส าหรับ ผลิตไวน์ 
ค่าเฉลี่ยผลผลิตเท่ากับ 2,112 กิโลกรัมต่อไร่ สัดส่วนการสุกช่อผล 48.38 เปอร์เซ็นต์ ความหวาน 16 องศาบริกซ์
ปริมาณน้ าคั้น 306  มิลลิลิตร 
          ภูพานทอง ลักษณะเด่นคือ ขนาดกลางผลถี่ ขั้วผลเหนียว มีรสชาติขม ค่าเฉลี่ยผลผลิตเท่ากับ 2,321   
กิโลกรัมต่อไร่ สัดส่วนการสุกช่อผล 60.65 เปอร์เซ็นต ์ความหวาน 17 องศาบริกซ ์ปริมาณน้ าคั้น 262 มิลลิลิตร 
 พ้ืนเมือง แตงอ่อน ลักษณะเด่น ช่อผลยาว ขั้วแน่น ผลดก มีรสชาติเปรี้ยว เหมาะส าหรับแปรรูปน้ าผล
ผลไม้ค่าเฉลี่ยผลผลิตเท่ากับ 4,184 กิโลกรัมต่อไร่ สัดส่วนการสุกช่อผล 85.32 เปอร์เซ็นต์ ความหวาน 17 องศา 
บริกซ์ ปริมาณน้ าคั้น 345 มิลลิลิตร 
 พ้ืนเมือง นางรัตน์ ลักษณะเด่น ผลด าทั้งช่อ ขั้วผลแน่น ลูกเล็ก ช่อผลขนาดปานกลาง สุกพร้อมกันเหมาะ
ส าหรับแปรรูปน้ าผลไม้ ค่าเฉลี่ยผลผลิตเท่ากับ 6,758   กิโลกรัมต่อไร่ สัดส่วนการสุกช่อผล 97.44 เปอร์เซ็นต์ 
ความหวาน18  องศาบริกซ์ ปริมาณน้ าคั้น 291 มิลลิลิตร 
 พ้ืนเมืองนายเท็บ ลักษณะเด่น ลูกใหญ่ ขั้วแน่น รสชาติหวานเปรี้ยว เหมาะส าหรับแปรรูปน้ าผลไม้ ค่าเฉลี่ย
ผลผลิตเท่ากับ 1,463 กิโลกรัมต่อไร่ สัดส่วนการสุกช่อผล 40.29 เปอร์เซ็นต์ ความหวาน 20 องศาบริกซ์ ปริมาณ
น้ าคั้น314  มิลลิลิตร 

 
 
 
 

ตารางท่ี 1 ผลและใบสายต้นมะเม่าท่ีมลีักษณะใบแหลมยาว 
 

  

        ฟ้าประทาน ลักษณะเด่นคือ ผลมีขนาดใหญ่เกือบ
เท่าผลมะเขือพวง มีรสฝาด มีกลิ่นหอม สีของเนื้อผลเป็นสี
ม่วงเข้ม ค่าเฉลี่ยผลผลิตเท่ากัน  4,202 กิโลกรัมต่อไร่ 
สัดส่วนการสุกช่อผล 58.75 เปอร์เซ็นต์  ความหวาน18 
องศาบริกซ์ ปริมาณน้ าคั้น 320 มิลลิลิตร น้ าหนักผล 10 
ผล 7.31 กรัม น้ าหนักผลต่อช่อ 23.70 กรัม ความกว้างผล 
10.89 มิลลิเมตร จ านวนผลต่อช่อ26.2 ผล ความยาวช่อผล 
13.75 เซนติเมตร ความกว้างใบ7.85 เซนติเมตร ความยาว
ใบ 19.75 เซนติเมตร 
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        สร้างค้อ 1 ลักษณะเด่นคือ  สุกพร้อมกัน ขั้วผล
เหนียวมาก สามารถจับช่อผลที่สุกเขย่าโดยที่ผลไม่หลุดหล่น 
เนื้อผลหนาแน่น มีรสหวานฝาดเหมาะส าหรับผลิตไวน์ 
ค่าเฉลี่ ยผลผลิตเท่ ากับผลผลิต 2,664  กิโลกรัมต่อไร่ 
สัดส่วนการสุกช่อผล 95.65 เปอร์เซ็นต์ ความหวาน 22 
องศาบริกซ์ ปริมาณน้ าคั้น 255 มิลลิลิตร น้ าหนักผล 10 
ผล 6.0  กรัม น้ าหนักผลต่อช่อ 13.51 กรัม ความกว้างผล 
10.6 มิลลิเมตร จ านวนผลต่อช่อ19.6 ผล ความยาวช่อผล
23.43  เซนติเมตร ความกว้างใบ7.17 เซนติเมตร ความยาว
ใบ 18.37 เซนติเมตร 

  

       สร้างค้อ 2 ลักษณะเด่นคือ ผลกลมใหญ่ สุกด าพร้อม
กันทั้ งช่ อ  มี รสหวาน  ค่ าเฉลี่ ยผลผลิ ต เท่ ากับ  2,232  
กิโลกรัมต่อไร่ สัดส่วนการสุกช่อผล 56.68 เปอร์เซ็นต์  
ความหวาน16  องศาบริกซ์ ปริมาณน้ าคั้น244  มิลลิลิตร 
น้ าหนักผล 10 ผล6.12 กรัม น้ าหนักผลต่อช่อ24.15 กรัม 
ความกว้างผล10.36 มิลลิเมตร จ านวนผลต่อช่อ 37.3 ผล 
ความยาวช่อผล12.35  เซนติ เมตร ความกว้างใบ7.4  
เซนติเมตร ความยาวใบ18.65   เซนติเมตร 

 
 
ตารางท่ี 1 ผลและใบสายต้นมะเม่าท่ีมีลักษณะใบแหลมยาว(ต่อ) 

  

        แสนโฮม ลักษณะเด่นคือ ผลกลมก้นบุ๋ม สุกด าม่วงทั้ง
ช่อ มีรสหวานฉ่ าเหมาะส าหรับขายผลสดและแปรรูปน้ าผลไม้  
ค่าเฉลี่ยผลผลิตเท่ากับ 2,601 กิโลกรัมต่อไร่ สัดส่วนการสุก
ช่อผล 35.97 เปอร์ เซ็นต์  ความหวาน  15 องศาบริกซ์ 
ปริมาณน้ าคั้น329 มิลลิลิตร น้ าหนักผล 10 ผล  6.5 กรัม 
น้ าหนักผลต่อช่อ 21.5 กรัม ความกว้างผล 11.1มิลลิเมตร 
จ านวนผลต่อช่อ 36.1 ผล ความยาวช่อผล 10.2 เซนติเมตร 
ความกว้างใบ 4.7 เซนติเมตร ความยาวใบ 14.8  เซนติเมตร 
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ตารางท่ี 1 ผลและใบสายต้นมะเม่าท่ีมีลักษณะใบแหลมยาว(ต่อ) 
 

  

        ลมพัด ลักษณะเด่นคือ ใบใหญ่มีข้อห่าง ขนาดกลาง
ผลถี่รสฝาดหวานเหมาะส าหรับ  ผลิตไวน์ ค่าเฉลี่ยผลผลิต
เท่ากับ  2,607 กิโลกรัมต่อไร่ สัดส่วนการสุกช่อผล 50.78    
เปอร์เซ็นต์ ความหวาน 20 องศาบริกซ์ ปริมาณน้ าคั้น 260 
มิลลิลิตร น้ าหนักผล 10 ผล5.1 กรัม น้ าหนักผลต่อช่อ 30.9    
กรัม ความกว้างผล 10.6 มิลลิเมตร จ านวนผลต่อช่อ 50.9  
ผล ความยาวช่อผล 12.3 เซนติเมตร ความกว้างใบ 6.8  
เซนติเมตร ความยาวใบ 20.9  เซนติเมตร 

  

           พ้ืนเมืองพรมลิน ลักษณะเด่น ผลด าทั้งช่อ ขั้วผล
สั้นแน่น ลูกเล็ก ช่อผลขนาดปานกลาง สุกพร้อมกันเหมาะ
ส าหรับแปรรูปน้ าผลไม้ ค่าเฉลี่ยผลผลิตเท่ากับ 1,251 
กิโลกรัมต่อไร่ สัดส่วนการสุกช่อผล 95.38 เปอร์เซ็นต์ 
ความหวาน19  องศาบริกซ์ ปริมาณน้ าคั้น 262 มิลลิลิตร
น้ าหนักผล 10 ผล 5.6 กรัม น้ าหนักผลต่อช่อ 25.1 กรัม
ความกว้างผล9.4 มิลลิเมตร จ านวนผลต่อช่อ45.4   ผล
ความยาวช่อผล12.4  เซนติ เมตร ความกว้างใบ 5.4  
เซนติเมตร ความยาวใบ 16.7  เซนติเมตร 
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           พ้ืนเมืองธวัชชัย ลักษณะเด่น ผลรูปไข่ ก้น
แหลม ลูกเล็ก สุกไม่พร้อม เหมาะส าหรับแปรรูปน้ า
ผลไม้ ค่าเฉลี่ยผลผลิตเท่ากับ 1,761 กิโลกรัมต่อไร่ 
สัดส่วนการสุกช่อผล 39.01 เปอร์เซ็นต์ ความหวาน 
18 องศาบริกซ์ ปริมาณน้ าคั้น 162 มิลลิลิตร น้ าหนัก
ผล 10 ผล  7.2 กรัม น้ าหนักผลต่อช่อ 39.1 กรัม 
ความกว้างผล10.5 มิลลิเมตร จ านวนผลต่อช่อ 39.1 
ผล ความยาวช่อผล 11.8 เซนติเมตร ความกว้างใบ 
6.4  เซนติเมตร ความยาวใบ 16.7 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 

  

    ภาพที่ 1 เก็บข้อมูลในพื้นท่ีแปลงปลูกมะเม่าของเกษตรกร(ก)และบันทึกข้อมูลองศ์ประกอบผลผลิตมะเม่าใน 
      ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร(ข) 
 
 
 
 
 
 
 

ก ข 
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ตารางท่ี 2 ผลและใบสายต้นมะเม่าท่ีมีลักษณะใบกว้างมน  

 

  

          มหาชนก ลักษณะเด่นคือ ผลขนาดกลางผลถี่ ขั้วผล
เหนียว มีรสชาติหวานเปรี้ยว ก้านช่อเหนียว ต้นเตี้ยมีทรง
พุ่มดี ค่าเฉลี่ยผลผลิตเท่ากับ 2,775 กิโลกรัมต่อไร่ สัดส่วน
การสุกช่อผล 46.57 เปอร์เซ็นต์ ความหวาน 18 องศาบ
ริกซ์ ปริมาณน้ าคั้น 306 มิลลิลิตร น้ าหนักผล 10 ผล 5.5  
กรัม  น้ าหนักผลต่อช่อ 24.4 กรัม  ความกว้างผล10.0 
มิลลิเมตร จ านวนผลต่อช่อ 46.8 ผล ความยาวช่อผล 16.0 
เซนติเมตรความกว้างใบ 6.5  เซนติเมตร ความยาวใบ 18.8  
เซนติเมตร 

  

          ค าไหล ลักษณะเด่นคือ ผลสั้นเหนียวไม่หล่นง่าย 
ผลสุกเป็นสีม่วงด าคล้ า รสหวานฝาด เมื่อน ามาปั่นเป็นน้ า
ผลไม้แล้วให้สีม่วงดีมากจึงเหมาะที่จะปลูกท าไวน์และน้ า
ผลไม้ ค่าเฉลี่ยผลผลิตเท่ากับ 2,563 กิโลกรัมต่อไร่ สัดส่วน
การสุกช่อผล  61.96 เปอร์เซ็นต์ ความหวาน 18 องศา 
บริกซ์ ปริมาณน้ าคั้น 356 มิลลิลิตร น้ าหนักผล 10 ผล 
4.51   กรัม น้ าหนักผลต่อช่อ 13.61 กรัม ความกว้างผล
9.36 มิลลิเมตร จ านวนผลต่อช่อ 28.4 ผล ความยาวช่อผล
14.65 เซนติเมตร ความกว้างใบ 8.24 เซนติเมตร ความยาว
ใบ 19.44  เซนติเมตร 

  

          เพชรหนองแซง ลักษณะเด่นคือ ใบใหญ่มีข้อห่าง 
ขนาดกลางผลถี่รสฝาดหวาน เหมาะส าหรับ ผลิตไวน์ 
ค่าเฉลี่ยผลผลิตเท่ากับ 2,112 กิโลกรัมต่อไร่ สัดส่วนการสุก
ช่อผล 48.38 เปอร์เซ็นต์  ความหวาน  16 องศาบริกซ์
ปริมาณน้ าคั้น 306  มิลลิลิตร น้ าหนักผล 10 ผล 5.60 กรัม
น้ าห นั ก ผลต่ อช่ อ  33.74 ก รั ม  ค วามกว้ างผ ล 10.18 
มิลลิเมตร จ านวนผลต่อช่อ 38.6 ผล ความยาวช่อผล 13.4 
เซนติเมตร ความกว้างใบ 9.67 เซนติเมตร ความยาวใบ 
19.23  เซนติเมตร 
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ตารางท่ี 2 ผลและใบสายต้นมะเม่าท่ีมีลักษณะใบกว้างมน (ต่อ) 

 

  

          ภูพานทอง ลักษณะเด่นคือ ขนาดกลางผลถี่ ขั้วผล
เหนี ยว  มี รสช าติ ขม  ค่ า เฉลี่ ย ผลผลิ ต เท่ ากับ  2,321   
กิโลกรัมต่อไร่ สัดส่วนการสุกช่อผล 60.65 เปอร์เซ็นต์ 
ความหวาน 17 องศาบริกซ์ ปริมาณน้ าคั้น 262 มิลลิลิตร
น้ าหนักผล 10 ผล 7.37 กรัม น้ าหนักผลต่อช่อ 11.57 กรัม
ความกว้างผล11.36 มิลลิเมตร จ านวนผลต่อช่อ16.4 ผล
ความยาวช่อผล10.4  เซนติ เมตร ความกว้างใบ 7.91  
เซนติเมตร ความยาวใบ 17.87  เซนติเมตร 

  

          พ้ืนเมือง แตงอ่อน ลักษณะเด่น ช่อผลยาว ขั้วแน่น 
ผลดก มีรสชาติเปรี้ยว เหมาะส าหรับแปรรูปน้ าผลผลไม้
ค่าเฉลี่ยผลผลิตเท่ากับ 4,184 กิโลกรัมต่อไร่ สัดส่วนการสุก
ช่อผล 85.32 เปอร์เซ็นต์  ความหวาน17  องศาบริกซ์ 
ปริมาณน้ าคั้น 345 มิลลิลิตร น้ าหนักผล 10 ผล  6.7 กรัม 
น้ าหนักผลต่อช่อ 71.3 กรัม ความกว้างผล10.9 มิลลิเมตร 
จ านวนผลต่อช่อ 85.7 ผล  ความยาวช่อผล 21.3 เซนติเมตร
ความกว้างใบ 7.1 เซนติเมตร ความยาวใบ 18.8  เซนติเมตร 

  

           พ้ืนเมือง นางรัตน์ ลักษณะเด่น ผลด าทั้งช่อ ขั้วผล
แน่น ลูกเล็ก ช่อผลขนาดปานกลาง สุกพร้อมกันเหมาะ
ส าหรับแปรรูปน้ าผลไม้ ค่าเฉลี่ยผลผลิตเท่ากับ 6,758   
กิโลกรัมต่อไร่ สัดส่วนการสุกช่อผล 97.44 เปอร์เซ็นต์ 
ความหวาน18  องศาบริกซ์ ปริมาณน้ าคั้น 291 มิลลิลิตร
น้ าหนักผล 10 ผล  6.3 กรัม น้ าหนักผลต่อช่อ 32.5 กรัม
ความกว้างผล10.5 มิลลิ เมตร จ านวนผลต่อช่อ57.4       
ผลความยาวช่อผล15.0 เซนติเมตร ความกว้างใบ 7.3  
เซนติเมตร ความยาวใบ 22.4  เซนติเมตร 
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ตารางท่ี 2 ผลและใบสายต้นมะเม่าท่ีมีลักษณะใบกว้างมน (ต่อ) 

 
 
 
 

  

             ภาพที่ 2 ลักษณะสายต้นแม่มะเม่าพันธุ์หลักท่ีอายุมากกว่า15 ปี ต. สร้างค้อ อ. ภูพาน จ. สกลนคร  
 
 
 
 

  

           พ้ืนเมืองนายเท็บ ลักษณะเด่น ลูกใหญ่ ขั้วแน่น 
รสชาติหวานเปรี้ยว เหมาะส าหรับแปรรูปน้ าผลไม้ ค่าเฉลี่ย
ผลผลิตเท่ากับ 1,463 กิโลกรัมต่อไร่ สัดส่วนการสุกช่อผล 
40.29 เปอร์เซ็นต์ ความหวาน 20 องศาบริกซ์ ปริมาณน้ า
คั้น314  มิลลิลิตร น้ าหนักผล 10 ผล  30.5 กรัม น้ าหนัก
ผลต่อช่อ  11.57 กรัม  ความกว้างผล  11.1 มิลลิ เมตร  
จ านวนผลต่อช่อ 40.5 ผล ความยาวช่อผล 13.8 เซนติเมตร
ความกว้างใบ 7.9 เซนติเมตร ความยาวใบ 22.6 เซนติเมตร 
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ตารางท่ี 3 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตเฉลี่ยมะเม่าในพื้นที่ปลูกของเกษตรกรบริเวนเทือกเขาภูพาน 
             จังหวัดสกลนคร  
 

 
ชื่อพันธุ ์

นน.ผลต่อช่อ 
(กรัม) 

นน.ผล  
10 ผล  
(กรัม) 

สัดส่วนการ
สุกช่อผล 

(%) 

ความหวาน 
(% Brix) 
ผลรวม 

ปริมาณ 
น้ าคั้น 
 (ม.ล.) 

ผลผลิต 
(กก/ไร่) 

ลักษณะใบยาวแหลม       
ฟ้าประทาน  23.7±03.2 7.31±0.5 58.75±12.1 18 320 4,202 
วังขุมปูน 27.41±8.0 4.79±0.2 45.26±13.9 15 243 2,212 
ภูโซง 11.55±4.1 7.81±0.5 81.78±24.1 19. 250 2,145 
ดงหลวง 55.44±13.5 11.30±0.6 54.54±16.4 15 129 1,280 
สร้างค้อ 1  13.51±4.9 6.0±0.4 95.65±0.1 22 255 2,664 
สร้างค้อ 2  24.15±5.4 6.12±0.5 56.68±16.5 16 244 2,232 
ลมพัด  30.9±8.2 5.1±0.3 50.78±11.6 20 260 2,607 
แสนโฮม  21.5±8.7  6.5±0.6 35.971±9.8 15 329 2,601 
พ้ืนเมืองพรมลิน 25.1±4.7   5.6±0.8 95.38±5.4 19 262 1,251 
พ้ืนเมืองธวัชชัย 39.1±9.8 7.2±0.6 39.01±9.7 18 162 1,761 
ลักษณะใบกว้างมน       

ค าไหล 13.61±4.1 4.51±0.3 61.96±20.9 18 356 2,563 
เพชรหนองแซง 33.74±5.0 5.60±0.3 48.38±12.8 16 306 2,112 
ภูพานทอง  11.57±3.8 7.37±0.6 60.65±20.8 17 262 2,321 
มหาชนก 24.4±4.7 5.5±0.2 46.57±11.1 18 306 2,775 
พ้ืนเมือง แตงอ่อน 71.3±12.9 6.7±0.7 85.32±10.5 17 345 4,184 
พ้ืนเมือง นางรัตน์ 32.5±10.1 6.3±0.7 97.44±10.0 18 291 6,758 
พ้ืนเมือง นายเท็บ 30.51±7.8 6.5±0.6 40.29±10.4 20 314 1,463 
 

หมายเหตุ: ปริมาณน้ าคั้นได้จากผลมะเม่าสดจ านวน 500 กรัม   
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ตารางท่ี 3 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตเฉลี่ยมะเม่าในพื้นที่ปลูกของเกษตรกรบริเวนเทือกเขาภูพาน 
             จังหวัดสกลนคร (ต่อ) 
 

ชื่อพันธุ ์ ความกว้างใบ 
(ซม.) 

ความยาวใบ 
(ซม.) 

ความยาวช่อผล 
(ซม.) 

จ านวนผล 
ต่อช่อ(กรัม) 

ความกว้างผล  
(มม.) 

ลักษณะใบยาวแหลม      
 ฟ้าประทาน 7.85±0.7 19.75±1.2 13.75±1.6 26.2±3.4 10.89±0.4 
 วังขุมปูน 8.8±0.9 19.81±1.1 13.44±1.9 22.3±4.5 9.81±0.3 
 ภูโซง 6.97±0.6 20.84±2.3 10.2±2.6 15.1±4.8 11.04±1.0 
 ดงหลวง 8.39±0.7 21.73±2.0 15.46±1.9 53.7±7.4 12.82±0.5 
 สร้างค้อ 1 7.17±0.9 18.37±1.5 23.43±0.4 19.6±6.8 10.6±0.3 
 สร้างค้อ 2 7.4±0.9 18.65±1.4 12.35±0.7 37.3±8.7 10.36±0.2 
ลมพัด  6.8±0.3 20.9±1.2   12.3±0.9 50.9±8.6  10.6±0.7 
แสนโฮม 4.7±0.4 14.8±1.4  10.2±0.4 36.1±6.2   11.1±0.6 
พ้ืนเมือง พรมลิน 5.4±0.7 16.7±2.0  12.4±0.8 45.4±5.4 9.4±4.7 
พ้ืนเมือง ธวัชชัย 6.4±0.9 16.7±2.0   11.8±1.2 39.1±9.7 10.5±0.4 
ลักษณะใบกว้างมน      
ค าไหล 8.24±0.6 19.44±0.7 14.65±1.6 28.4±7.8 9.36±0.4 
เพชรหนองแซง 9.67±1.0 19.23±1.4 13.4±1.4 38.6±13.6 10.18±0.2 
ภูพานทอง 7.91±0.6 17.87±1.6 10.4±1.7 16.4±7.5 11.36±0.7 
มหาชนก 6.5±0.5 18.8±1.1 16.0±1.5 46.8±11.2  10.0±0.3 
พ้ืนเมือง แตงอ่อน 7.1±0.6 18.8±2.2 21.3±4.0 85.7±10.6 10.9±0.8 
พ้ืนเมือง นางรัตน์ 7.3±0.7 22.4±2.2  15.0±1.2  57.4±10.1 10.51±0.3 
พ้ืนเมือง นายเท็บ 7.9±0.8 22.6±3.3 13.83±2.3 40.5±10.5   11.13±0.3 
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สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

1. ชื่อเรียกสายต้นมะเม่าเรียกตามที่อยู่อาศัยและสภาพพ้ืนที่ของเกษตรกรนิยมปลูกเป็นหลัก ได้แก่ 
พันธุ์ฟ้าประทาน ค าไหล วังขุมปูน ภูโซง ดงหลวง เพชรหนองแซง ภูพานทอง สร้างค้อ 1 สร้างค้อ 2 ลมพัด    
แสนโฮม มหาชนก และพันธุ์พ้ืนเมือง เป็นต้น  

 2. จัดกลุ่มหลักๆโดยแบ่งออกตามลักษณะทางกายภาพใบที่มลีักษณะต่างกัน ได้ 2 กลุ่ม คือ ใบแหลม
ยาวและใบกว้างมน ซึ่งลักษณะใบแหลมยาวประกอบด้วย 10 สายต้นที่เกษตรกรนิยมปลูกและลักษณะใบกว้างมน 
ประกอบด้วย 7 สายต้น  
 3. สายต้นมะเม่าที่เกษตรกรปลูกมีลักษณะคล้ายกันแต่ในขณะเดียวกันปลูกในต่างต าบลหรือต่างหมูบ้าน
จะมีอัตราการให้ผลผลิตที่ต่างกันซึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้ต่างกันคือการจัดการแปลง ชุดดิน สภาพอากาศ เป็นต้น 
โดยเฉพาะเทือกเขาภูพานมีอากาศในแต่ละพ้ืนที่ต่างกัน ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ
และสภาพอากาศท่ีส่งผลต่อผลผิตมะเม่าจริงหรือไม่มากน้อยเท่าใด   
 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

จากผลการ การส ารวจ รวบรวม และศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ของมะเม่าในเขตเทือกเขาภูพานเพ่ือเป็น
ข้อมูลพ้ืนที่ฐานในการท างานทดลองสืบค้นรวมถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเกษตรกรที่มีความสนใจสามารถน าไปใช้ใน
งานด้านอื่นๆต่อไป 
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